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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 

 

 От 18 май до 21 май 2020 г., Центърът за продължително обучение по 

програмата С.Е.Е.А. – София към ESA и Катедрата по анестезиология и 

интензивно лечение, МУ, МФ – София  съвместно със сдружение „Асоциация 

анестезиология и интензивно лечение – София” организира провеждането на 

пети  и шести модули на тема:  „Неврология,  локорегионална анестезия и 

лечение на болката.Особености на анестезията според състоянието на 

пациентите, вида на операциите и мястото на провеждането им“. 
На преминалите курса се издават международно признати сертификати от 

С.E.E.A. Курсът е основно предназначен за лекари със специалност и броя на 

участниците е ограничен на 40. Крайният срок за подаване на заявки за 

участие е 31.03.2020 г. Моля, в заявката за участие да бъдат посочени 

трите имена, адрес на болничното заведение  в което работите, записани 

номерът на дипломата за специалност, дата и година  на издаване, кои 

модули сте провели, УИН, телефон и имейл за връзка. Одобрените 

кандидати ще бъдат писмено уведомени до 20.04.2020 г. 

            За сега таксата на курса е определена на 250 лв., която моля да бъде 

превеждана на банковата сметка на сдружение „Асоциация 

анестезиология и интензивно лечение – София” - Първа Инвестиционна 

Банка, IBAN: BG68FINV91501203769193. 

Таксата включва правото за участие в курса, научната документация и 3 

нощувки с пълен пансион. За информация и записване – Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение г-жа Х. Стефанова .                                                                                   

                                                                                    

 

 

 

  Проф. д-р С. Георгиев, дм 

                                                               Директор по програмата на  

07.01.2020 г.                                         С.E.E.A.  за България  

гр. София                                              Ръководител Катедра по 

                                                               анестезиология и интензивно лечение      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р С. ГЕОРГИЕВ, Д.М. 

ДИРЕКТОР ПО ПРОГРАМАТА НА 

С.Е.Е.А. ЗА БЪЛГАРИЯ 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПО 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

от 

 

Д-р …………………………………………………………………………. 

/име, презиме, фамилия/ 

На длъжност:……………………………………………………… към………………………………. 

…………………………………………….., гр. ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/адрес на месторабота/ 

ЕГН №…………………………………… УИН № ………………………………………………….. 

GSM:…………………………………, e_mail:…………………………………………………………. 

Служебен телефон:…………………………………..; Диплома за призната специалност по 

АИЛ:……………………………………………………………………………………………………. 

                                             /рег. № на диплома, дата на издаване/ 

Проведени модули: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Уважаеми проф. Георгиев, 

 

 

 

Моля да участвам в провеждането на 5 
-ти

 и 6
-ти

  модул,  по програмата 

на С.Е.Е.А. на тема: „Неврология,  локорегионална анестезия и лечение на 

болката.Особености на анестезията според състоянието на пациентите, вида на 

операциите и мястото на провеждането им ”, който ще се проведе от 18 май до 21 май 

2020 г. в БЧК – с. Лозен. 
 
 

 

 

 

С уважение:  

 


